
GLADE DAGE. Bacardi var ensbetydende med god rom og Cuba – indtil revolutionen for 52 år siden. Bacardi-familien flygtede til USA, 
hvor de siden har produceret en rom, der kun kan drikkes, hvis man blander den med noget andet. Foto: AP
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Store Verden A/S. Telefon 70 10 03 02. www.storeverden.dk

Pris kr. 17.490,- pr. person ved to pers.

Rekvirer specialbrochure og komplet rejsebeskrivelse.

MALARIA-FRI SAFARI  
I SYDAFRIKA
Matswani Safari lodge *****, afrejse f.eks.  
18/1, 1/2, 15/2, 22/2 eller 1/3 2011,  
fra Kastrup og Billund, 10 dage/8 nætter
Et ophold på Matswani Safari Lodge i Sydafrika er  
en oplevelse i sig selv. Store Verden har sammensat  
en særlig pakke indeholdende følgende:
●  Fly fra Kastrup og Billund til Johannesburg t/r
●  7 nætter på det eksklusive Matswani Safari lodge  

i luksuriøse bungalows med eget bad og toilet,  
samt aircondition 

●  1 nat på Holiday Inn i Pretoria
●  Fuldpension med madoplevelser i særklasse
●  4 dage med guidet fotosafari i åben safaribil  

i Matswani reservatet
●  Champagne og solnedgang over Sunset Rock
●  Rundvisning på reservatets avlsprojekter for  

næsehorn, nyala og sabelantilope
●  Traditionel afrikansk Champagne-brunch ved  

Leopard Rock
●  Guidet vandretur med fokus på den lokale flora og fauna
●  Cocktail og wildlife briefing
●  Dansk- og engelsktalende guide på stedet
●  Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker monumentet, Union 

Building og i Johannesburg, med besøg i Soweto og Apartheid Museum

På farten i 2011?

Grupperejser med dansk rejseleder
22 dage Vietnam Grand Tour
19 dage Vietnam & Cambodia
17 dage Vietnam Klassisk
17 dage Vietnam Sommer

www.vietnamtravels.dk
Vietnam Travels

Tlf. 8678 5050

Vietnam Travels sender dig på rejsefart i Vietnam, Laos 
og Cambodia. I grupper med dansk rejseleder eller på 
individuelle ture med alt arrangeret. Skal der fart på ferie-
drømmene, så ring til vores rejseeksperter - tlf. 86785050

24.900
23.700
22.000
18.400

Individuelle rundrejser
21dg Vietnam-tur i juli 
med fly, hotel, transfer, 
& sightseeing    16.100 

- se flere rejser på hjemmesiden eller rekvirer brochurer.

Gratis rejseforedrag: Vejle 11/1, Roskilde 12/1 
KBH 13/1, Odense 18/1, Ålborg 19/1, Århus 25/1

Klassiske Rundrejser
Badeferie & Sightseeing
Golf, Cykel, Trekking

Agadir, Hotel Almoggar 3*
- 1 uge sol og strand

fra          3.995,-
Per person  i delt dbl. værelse     

Marrakech, Riad Les Oliviers
- 1 uge kultur og oplevelser 

fra                   3.975,-
Per person  i delt dbl. værelse     

Se flere gode tilbud på www.Marokko-Eksperten.dk 
eller ring på tlf.  33 24 23 22

REJSE EKSPERTERNE
Riad’er & Strand

Find flere gode tilbud på www.Marokko-Eksperten.dk eller 
ring på tlf.  33 24 23 22 og bestil vores katalog

Cuba



Rom-
rejsen 
år 2011
I Cuba kan man ikke 
alene gå i Hemingways
våde fodspor og drikke
mojito, man kan også 
opleve de betagende 
bygninger, hvor Bacardi-
klanen solgte sin popu-
lære rom, indtil den 
flygtede fra Fidel 
Castros diktatur.
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70 13 14 18    dsbrejsebureau.dk

 

Spar 
op til
20%

Følg sporene og kom  
nemt og bekvemt til Alperne 
Med Danmarks eneste direkte skitog kommer hele familien 
sikkert og udhvilet frem til sneen i Østrig. 
 
 
Togrejse t/r inkl. liggeplads     fra kr. 1.755
 
 

Gratis skitransport og STORE børnerabatter.
 
Masser af skirejser til St. Anton, St. Johann in Tirol, Ischgl, Bad Gastein, Zell am See og Söll.  
Læs mere på dsbrejsebureau.dk/ski.

Priser pr. person ved onlinebestilling. Ved bestilling i betjent salg +100 kr.  
Specielle regler / rabat på udvalgte afgange / Salgsperiode: 26.dec. til 12. jan. 2011 

La Barrita er navnet på den private bar, som
familien Bacardi indrettede i sit hovedkvarter.
Baren er åben hver dag fra kl. 10-22 og gem-
mer sig på mezzaninen i gaden Monserrate
261 i det gamle Havana.

Flagermusen på Bacardis etikette er egent-
lig en flyvende hund. Sådan hedder denne
særlige gruppe af flagermus, som kan blive
op til 40 cm lange og har et vingefang på 1,5
meter, fordi dens hoved har samme facon
som en hunds. Under taget på Bacardi-famili-
ens første destilleri hang en koloni. Fru Ama-
lia Bacardi fik ideen til at bruge en flyvende
hund som logo, fordi dyret ifølge katalansk
mytologi er lykkebringende. 

BESØG BACARDIBAREN

Oppe på Bacardifamiliens gamle ho-
vedkvarter har flagermusen slået si-
ne vinger ud. Dette logo blev sat på

flaskerne, for at også analfabeter kunne
genkende en god rom, dengang familien
kom fra Spanien og slog sig ned i den syd-
lige del af østaten. Salget gik så godt, at
der blev råd til at bygge et smukt hoved-
kvarter i hovedstaden, og i dag er skyskra-
beren for Havana, hvad Chryslerbygnin-
gen er for New York.

På mezzaninen gemmer sig en bar,
hvor familien holdt fester, og her har Ru-
bio, som bartenderen kalder sig, aldrig
smagt en Bacardirom. Han serverer glad
og gerne en rom fra den gamle Bacardi-
fabrik, men den hedder Caney, Caribbean
Club eller Santiago. I det sidste halve år-
hundrede har det nemlig ikke været mu-
ligt at få en Bacardirom i Cuba.

Men både bartenderen og andre cuba-
nere er ikke gået glip af noget, mener Leo-
nardo Padura Fuentes, den berømte kri-
minalforfatter og journalist, hvis hoved-
person løser sine eksistentielle proble-
mer med lige dele kvinder og rom.

Leonardo Padura er en af de få cubane-
re, der har mulighed for at rejse uden-
lands og besøge lande, hvor man kan
smage Bacardirom, som fremstilles i
Puerto Rico, USA. 

»Den er næsten umulig at sammenlig-
ne med en rom fra Bacardis gamle destil-
leri i Santiago, som vel er det bedste i ver-
den«, siger Padura.

Den surrealistiske historie om, hvor-
dan et spiritusmærke endte som politisk
sprængstof, begyndte i 1830, da vinhand-
ler Don Facundo Bacardi y Maso udvan-
drede fra Catalonien til den spanske kolo-
ni i Caribien. 
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ANDRE DRÅBER. Det er Havana Club, der drikkes i Cuba. Det er sjældent at møde en cubaner, der har smagt en Bacardi. Det var den unge indvandrer Facundo Bacardi, 

der fandt på at filtrere den grumsede brændevin, som var et biprodukt af sukkerproduktionen, og lagre den på fad, så det blev en nydelse at drikke den lyse, rene rom. 
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Cuba var en af verdens største produ-
center af sukker, og af affaldsprodukterne
udvandt man en grumset brændevin,
som bar navnet ’vand-til-tanden’. Den un-
ge Bacardi fandt på at filtrere væsken og
lagre den på fad, så det blev en nydelse at
drikke den lyse, rene rom, og i 1862 kunne
han åbne en fabrik i Santiago.

Bacardis søn, den 24-årige Emilio, satte
ved siden af romfabrikationen sit liv på
spil i kampen for, at verdens rigeste kolo-
ni blev løsrevet fra Spanien. Han smugle-
de våben og samlede penge ind til at støt-
te befrielsesbevægelsens krig, og to gange
blev han fængslet af de spanske magtha-
vere. I fire år sad han fængslet i det lokale
fort, mens rommen vandt den ene medal-
je efter den anden verden over. Ironisk
nok blev Bacardi i 1886 udnævnt til hof-
leverandør af den spanske konge, som
mente, at den cubanske rom havde hel-
bredt ham for en ondartet lidelse.

Emilio Bacardi blev siden borgmester i
Santiago, og han byggede et søjlesmykket
bymuseum, som rummer hans private
samlinger. Ikke af romflasker, men af bø-
ger, malerier og arkæologiske fund –
blandt andet kan man se en mumie fra

det øvre Egypten. Rom fra Bacardifamili-
ens destilleri blev berømt over hele klo-
den, og takket være forbudstiden i USA
begyndte tørstige amerikanere i 1920 at
strømme til Havana, som blev omdannet
til Caribiens Las Vegas med dertilhørende
gode cigarer med forskellig glød, ’Kom og

bad i Bacardi’, lokkede annoncerne.
Barcardirom var lig med god rom, og

pengene fossede ind på familiens bank-
konto. De driftige familiemedlemmer vil-
le have et smukt hovedkvarter. Fem år va-
rede opførelsen af Cubas højeste bygning.
Hovedkvarteret blev smykket med et 
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Flyv til Østen med Singapore Airlines og få en oplevelse udover det sædvanlige. Nyd komforten og den gode plads, 
oplev vores kompromisløse service og lad tiden flyve med underholdningssystemet KrisWorld, som giver dig mere end 
500 kanaler med premierefilm, musik og spil – på din egen personlige skærm. Nyd Singapore Airlines verdensberømte 
service ombord. singaporeair.com

Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk   TV2 tekst TV side 531 

Kampagnetilbud til Malaysia & Borneo

Rejs med Singapore Airlines til fantastiske rejsemål
Skildpaddevagt på Borneo - Få pladser - fra kr. 18.590
Alt dette får I: Flyrejse til Borneo t/r • 3 nætter på Grand Margherita Kuching • 3 dage/2 
nætter Lemanak River Safari tur med overnatning  i langhus inkl. pension • 4 dage/3 næt-
ter Talang-Talang Skildpaddevagt program • 4 nætter på Damai Beach Resort • Halvdagstur 
til Semongok Orangutang center • Halvdags citytur i Kuching • Halvdagstur til Sarawak Cul-
tural Village • Ophold inkl morgenmad • Helpension på river safari og Talang-Talang turene. 
Afrejse 4 gange om måneden fra maj til september 2011. Max 6 personer pr. afrejse.
 
Malaysia Rundrejse - Spændende storby, Batu Caves, 
vandfald, teplantager og skønne strande
Oplevelsesrig rundtur i Malaysia hvor I oplever Kuala Lumpurs mangfoldighed, frodige og 
naturskønne omgivelser i Cameron Highlands med besøg i teplantager, lokalt marked, som-
merfugle park med meget mere. I slutter med afslappende ferie på smukke Pangkor Island. 
12 dage fra kr. 13.498 ved afrejse i marts - juni (ej påske)
 
Kuala Lumpur, Penang og Langkawi - 2 uger fra kr. 10.998
Oplev Malaysia. I får 3 nætter i Kuala Lumpur, 3 nætter i Penang og 6 nætter på skønne 
Langkawi. Inkl. transporter og indenrigsfly/båd. Laveste pris er på økonomi/turist klasse 
hoteller. Tilkøb evt andre hoteller, ture og udflugter med mere.

Malaysia Prisbasker - Byg selv videre - fra kr. 6.999
I får flyrejse til Kuala Lumpur med Singapore Airlines t/r + 1 nat på hotel i Kuala Lumpur, 
Kota Kinabalu, Kuching eller på Langkawi.

Kampagne tilbud gælder med afrejse 01.februar - 13.april & 26.april - 18.juni såfremt der er 
ledige pladser. Tillæg ved afrejse 16.august - 01.oktober og 25.oktober - 01.december fra kr. 500

Borneo Rundt på 2 uger - fra kr. 11.998
4 nt i Kota Kinabalu i Sabah provinsen, 4 nt i Kuching og 4 nt ved 
Damai Beach i Sarawak. Inkl. flyrejser, transporter til/fra hotel-
ler og 12 x morgenmad.
Laveste pris ved afrejse i perioden marts - juni 2010 (ej påske). 
Tilkøb evt. vores turpakke med 5 spændende udflugter - tillæg 
kr. 1700 pr. person.

BUEN
CAMINO!

Specialist i vandring 
ad Camino’en

Bestil katalog

www.vagabondtours.dk



klokketårn øverst og en flyvende hund
som vejrhane. Fundamentet blev lagt af
granit fra Norge.

I 1929 blev hovedkvarteret indviet, og
da forbudstiden hørte op i 1933, var rom-
men blevet så berømt, at eksporten til
USA sprang i vejret. For at undgå toldafgif-
ten byggede familien en fabrik i Puerto
Rico, som tilhører USA, og indtægterne
voksede hurtigt, ikke mindst fordi den
nordamerikanske afdeling allierede sig
med Coca-Cola. Sammen markedsførte
de Cuba Libre – en forfriskning, der blev
opfundet af en amerikansk hærkaptajn i
1900, da USA havde smidt spanierne på
porten. Han bad bartenderen om det bed-
ste fra Cuba og fra USA og løftede glasset
med ordene »Por Cuba libre« – for det fri
Cuba. Siden hen blev der sat musik til, så
man med The Andrew Sisters kunne syn-
ge ’Rum and Coca-Cola’.

Støttede mordplaner på Castro
Efter Emilio Bacardi var det familiemed-
lemmet José Bosch, der kæmpede på to
fronter. Dels førte Bosch firmaet videre
med succes, dels kæmpede han mod dik-
tatoren Fulgencio Batista og støttede Fi-
del Castros oprørsbevægelse med flere
millioner kroner.

Da Batista i 1959 flygtede og Castro tog
magten, var Bacardifamilien de sejrrige
revolutionæres mest prominente støtter.
Men snart følte Bosch sig forrådt. Det ny
styre førte sig diktatorisk frem og natio-
naliserede alt. 

Bacardifamilien flygtede til USA og støt-
tede ethvert initiativ til at få Che Guevara
og de to brødre Castro udraderet – både
politisk og fysisk. José Bosch havde nære
forbindelser til CIA, og sammen med ma-
fiamedlemmer var han med til at udpøn-
se planer om at myrde de tre magthavere
samt at bombe de nationaliserede olieraf-
finaderier. Planerne blev enten afsløret el-
ler mislykkedes, men Barcardiklanen, der
i dag tæller næsten 500 efterkommere af
Don Facundo, har ikke helmet i sin iver ef-
ter at få gjort en ende på regimet i Cuba. 

Fidel Castro fortsatte med at producere
rom på den nationaliserede fabrik – og i
Bacardis navn. Men familien lagde syste-
matisk sag an mod ethvert firma i noget
land, der solgte cubansk Bacardirom. Fra
nu af var Bacardirom fremstillet i Puerto
Rico.

Castro tabte det juridiske slagsmål og
måtte fjerne etiketten fra den statsprodu-
cerede rom og i stedet eksportere den un-
der navnet Havana Club.

I dag er Bacardi verdens største romfa-
brikant, men som både forfatteren Padu-
ra og firmaets egne annoncer peger på,
skal denne rom fra Puerto Rico blandes
med en anden væske for at kunne drikkes
med nydelse.

Gennem årtier lå cubansk rom under-
drejet på verdensmarkedet, indtil den eu-
ropæiske koncern Pernod Ricard i 1993
blev Castros salgsled i over 80 lande og
gjorde Havana Club til et mærke, man
kunne købe i sin lokale Brugsen. 
rejser@pol.dk
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KONTRAST. Bacardis tidligere hoved-
kvarter i Havana med firmaets logo på
toppen er en af de fineste art deco-
bygninger i Latinamerika. 
Foto: Tony Hisgett/Creative Commons
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